
Azonban ezen múlt téli, kissé túlhajtott dolgozásaim annyira meg
rontották szemeimet, hogy innettova Sz. Gellért-hegyét is a dunaparlról 
pattantyúskalapnak fogom látni. 

Szemere Pál barátunk nem kis aggályban van jelenleg a miatt, hogy 
mind ápolónéja, Szeveráné, mind leirója, Halász Dezső, elhagyta. Azonban 
irogat Egressy Gábor «Szinhazi Lap»-jába. 

Újra bocsánatot kérve alkalmatlankodásomért, nagybecsű kegyeibe 
ajánlott, igaz tisztelettel maradtam Nagyon Tisztelendő Urnák 

alázatos szolgája 
Fáy András mk. 

Jegyzet. Mind a három levelet — még 1885. nov. 16-án — maga a 
címzett Szvorényi másolta le számomra. — 2. lev. Szvorényit «nyäjas és 
kedves társalgása)) később, öreg korában is kedveltté tették Egerben, hol 
1868-tól 1892-ben bekövetkezett haláláig mint igazgató és perjel általános 
tiszteletnek örvendett. — 3. lev. «Növendeki munkám* — Fáynak 1860-ban 
Pfeifer Ferdinándnál kiadott «Oskolai és házi növendékeiét* c. munkája 
É R T E N D Ö - BADICS F E R E N C . 

Ú J A B B A D A T O K V E R S E G H Y K Ö L T Ő I É S Z E N E S Z E R Z Ő I 
M Ű K Ö D É S É H E Z . 

Jellemző adat a magyar zenetudomány kezdetleges voltára, hogy 
eddig nem vették észre : Verseghy zeneszerzemónyei stílus szempontjából 
két, élesen elhatárolható csoportba oszlanak. Az egyik csoportba tartozó 
dalok, melyek igen gyenge dilettáns tollára vallanak, lehetnek Verseghy 
saját kompozíciói. A másik csoportba tartozók föltétlenül vérbeli komponis
tától származnak. Ez idő szerint még nem áll rendelkezésünkre elegendő 
pozitív adat, s ezért részletes csoportosítást nem adunk, most csupán 
azt a néhány dalt említjük meg, amelyeknek szerzőit kétségtelenül meg
állapítottuk. 

Mindjárt az Aglájúnak hangjegyekkel ellátott első dala: Borishoz1 

nem Verseghytöl való. A dal szerzője Jos. Anton Steffan, megjelent Bécs
ben 1778-ban, és a Sammlung deutscher Lieder című gyűjtemény I. füzeté
nek 10. száma. 8 Már maga az évszám is mutatja, hogy a dal nem kelet
kezhetett Mozart -Figarójának hatása alatt, mint ahogy Baumgartner Alajos 
gondolta3, hiszen Mozart e müvét 1785-ben írta. E dal szövege Albrecht von 
Haller svájci költőtől való. Megjelent Versuch Schweizerischer Gedichte 
(1732) c. ciklusában. 4 Verseghy költeményének elsó strófája Hallerének 
szabad fordítása, ennek bizonyságául ide iktatjuk mindkét költemény első 
versszakát. 

1 Verseghy Ferencz: Magyar Aglája. Budánn 1806. 209—210. 1. 
2 Jolizza: Das Lied und seine Geschichte 1910.314-815. 1. 
» L . Császár Elemér: Verseghy Ferencz élete és müvei 1903. 260.1. 
4 Újabban megjelent Legband: Deutsche Literaturdenkmäler des 17. 

und 18. Jahrhunderts I. 111—116. lapján. 



Haller: 
Des Tages Licht hat sich verdunkelt, 
Der Purpur, der im Westen funkelt, 
Erblasset in ein falbes Grau ; 
Der Mond zeigt seine Silber-Horner, 
Die kühle Nacht streut Schlummer-

[Köerner 
Und tränkt die trockne Welt mit Thau. 

Verseghy: 
Eltűnt a' napnak fényessége 
's a' bíbor, melly nyugtában ége, 

pej szürkületre változik. 
A ' hold kiúszik ösz egünkre, 
az éj langy álmot hint földünkre, 

melly hűs homályba zárkózik. 

Verseghy költeményének további négy versszaka — tartalom tekin
tetében — önálló. 

Az Ar/l/tjának Ä Válogató című második dalá t 1 sem Verseghy szer
zetté — kivéve az abban előforduló komikusan ügyetlen közjáték-vázakat. 
Ezt a dalt Haydn komponálta és első dalgyűjteményében — XII Lieder für 
das Ciavier, 1781.' —Der Gleichsinn címet viseli. 3 Verseghy költeménye, ha 
nem is fordítás, mint az előbbi, mégis hatása alatt áll az eddig ismeretlen 
költőnek. Mindkét vers euripidesi sorokban van írva és Verseghy verse csak 
annyiban különbözik Haydn névtelen szövegírójáétól, hogy a nyolc sorból 
álló strófa első négy sorában keresztrímet használ párosrím helyett. 

A harmadik apokrif dalnak, Czidlinek*, szerzője szintén Haydn, s ez 
is az előbb említett gyűjteményben 6 jelent meg An Thyrsis címmel. 0 Császár 
Elemér helyesen vette észre a Czidli című költeménynek a Szerelmes iizenei-
tel való rokonságát, 7 mert ez utóbb említett vers 8 Haydn szövegének szabad 
fordítása. 
Eilt, ihr Schilfer aus den Gründen, 

eilt zu meinem Thyrsis h in ; 
und so bald ihr ihn könnt finden, • 

sagt, dass ich die Seine b in ; 
Sagt, was er mir mitgenommen, 

nennt die Freiheit, und mein Herz ; 
igt, er soll auch wieder kommen : 
denn man treibt damit nicht Scherz. 

Siess pásztor zöld mezőkről, 
siess Thirzis völgyéhöz 

's ha meg-látod, mond szivemről, 
hogy ohajtoz szivéhöz. 

Mond, hogy a'mit el-vitt tőlem, 
hozza viszsza kedvemet, 

mert ily kintsböl ah ! már érzem, 
tréfát űzni nem lehet. 

A második strófa megint csak külső alakjában egyezik Haydnéval 
Az utolsó strófán azonban ismét meglátszik az eredeti ha tása : 

Ach, an meinem jungen Leben 
zehret schon der Liebe Gram, 

sagt, er soll mir wiedergeben, 
was er mir so grausam nahm ; 

soll mich länger nicht mehr kranken, 
denn ich könnt' im Bach der Flur 

mich und meinen Gram versenken 
doch im Traume könnt' ich's nur ! 

Most virágzó életemnek 
sirva töltöm napjait, 

disze helyett szerelmemnek 
búmnak érzem nyilait, 

ah ! a'mit el-vittél tőlem, 
kérlek Thirzis ! hozd viszsza, 

másképp önkint kardra fekszem, 
tudd meg ! de tsak álmomba. 

' I. m. 210—211. 1. 
» V. ö. Poh l : Haydn I. 2. Leipzig. 1882. 188. 1. 
a Haydn : Lieder (Peters) 15. 
* Dámon hát csak elfelejted... Aglája 220—221. 1. 
5 V. ö. Pohl i . m. 187—188. 1. 
6 Haydn: Lieder (Peters) 30. A vers szerzője Mariane von Ziegler. 
7 Verseghy Ferencz kisebb költeményei. Kiadják Császár Elemér és 

Madarász Fló'ris. Budapest, 1910. 382. 1. 
8 U. o. 82—33. 1. 



A Klárihoz c. költemény dallamának 1 szerzője Steíl'an, ki e dalát 
Gleim Das arme Veilchen c. versére írta. 3 Mindkét költemény négyes-hár
mas jambikus sorokból áll. 

A TJiirzis' sírja felett c. dal 3 zenéjét Haydn nem írta Verseghy magyar 
szövegére, mint ahogy eddig vélték, 4 mert Haydn egyáltalán magyar szö
vegre nem írt, hiszen nyelvünket nem is értette. 5 Csokonainak A pillangó
hoz c. költeményét is a meglevő dallamhoz alkalmazták," Verseghy pedig 
valószínűleg a meglevő német dalnak (Trost unglücklicher Liebe)'1 szövegét 
költötte át magyarra. Bizonyosat azonban nem tudunk, mert ez a dal új 
kiadásban nem jelent meg és csak Pohl Haydn-életrajza említi. 8 

Ugyancsak Haydn szerzetté a Rozílishoz' c. dal zenéjét. 1 0 Ez is a 
fentebb említett gyűjteményben jelent meg először Der erste Kuss címen 
A két költemény csak külső formájában egyezik meg : mindkettő négyes és 
negyedfeles trochaeusi sorokból áll és mindkettőben keresztrímek fordul
nak elő. 

Verseghy Lilla c. dalának zenéjét Steffan í r ta ; ez kitűnik a Rövid 
értekezések a' Muzsikáról c. müvéből, ahol e dal Laura nevet viseli. Nyilván 
véletlenül kerülte el Császár figyelmét, aki Verseghyt tartja a muzsika 
szerzőjének." 

A felsorolt dalokon kívül szerepel az Aglájáb&n két népdal is, az 
egyik: A' haldokló Leány," Pálóczi Horváth Ádám ugyanennek dallamára 
alkalmazta Vidúlás c. költeményét 1 3 és ez Bartalus népdalgyüjteményében 
Verseghy szerzeményeként szerepel ; 1 J a másik : Orzsike,16 amelyet Hol lakik 
keiül, komámasszony ? Keresztúrban . . . címen ismertek. Ezekről Mátray 
Gábor is megemlékezett a magyar népdalról szóló tanulmányában. 1 0 Ugyan
csak Mátray mondja : 1 7 [Verseghynek] «Saghy által kiadott életében van: 

' Aglája. 226. 1. 
8 Friedlaender: Das deutsche Lied im 18 Jahrhundert. 1.1. 1902. 245.1. 
3 Aglája 227—228. 1., Rövid értekezések a' Muzsikáról 1791. II. 
4 Bartalus: Magyar Orpheus 1869. 12.1. Papp Viktor: Hagdn 1921.12.1. 
s Schnerich: Joseph Haydn und seine Seiidung. 1922. 30. 1. 
u Csokonay Vitéz Mihály: A' pillangóhoz. Egy óda. A ' Muzsikáját 

készítette Heyden (sic 1) úr. Béts 1803. 
' Haydn: XIILieder für das Ciavier 1781 Nr. 9. 
8 Chronologisch—Thematisches Verzeichniss 13 1. 
» Aglája 232-233 1. 

1 0 Haydn: Lieder (Peters kiadás.) 12. 
1 1 Verseghy F. kisebb költeményei 1910. 391. 1. 
18 Aglája 218. I. 
18 0 és új mint egy Oiödfél száz. Énekek, 1814. 233. sz. (80. sz. dal

lam). Szini Karoly pedig Megvirad még valaha kezdetű szöveggel közli 
A magyar nép dalai c. gyűjteményében, 1865. 8. sz. 

14 Magyar népdalok. Egyetemes gyűjtemény. VII. kötet, Bp. 1896., 
56 -57 . 1. 

" Aglája, 229. 1. 
10 A' magyar népdalok' kitűnőbb sajátságairól. Akad. Értesítő 1852., 

224-225. 1. 
" Rothkrepf G . : A' Mitzsikának közönséges története. Tud. Gyűjte

mény 1829. III. köt. 79. 1. 



Búcsúzás: Nem tarthat itt, a'mi tenyészik. 1 (Nemeiből van fordítva. Meló
diája esmeretes, 's Himmel 2 szerzese).» Ennek igaz voltáról azonban nem 
tudtam meggyőződni. 

Mindeddig ennyit sikerült a tévesen Verseghynek tulajdonított zene-
szerzeményekről megállapítanunk ; ezek után valószínű, hogy a Klárikához,3 

A' korosabb Szépség, A' Szerető' boldogsága. Dámon és Rozílis* és az 
Eggy Álom igazi szerzőit is előbb-utóbb megtaláljuk és így igazolódik, hogy 
Verseghy zeneszerzőnek is ép oly kevéssé volt eredeti, mint regényírónak.' 

MAJOR E R V I N . 

D U G O N I C S M I N T T A N Á R . 

Vagy egy évtizede, Balog Gusztáv vidéki színházi karmester szíves
ségéből olvastam apjának, Balog Istvánnak naplóját, mely azóta a Nem
zeti Múzeumba került. 0 Már akkor kiírtam magamnak a Dugonics tanár
ságáról szóló részt, melyet itt közlök. E napló már Gyulai Pál kezében is 
megfordult. Belőle vette át Katona életrajzába az ott közült adomát. A napló 
igen érdekes. A Mátyás diák szerzője itt iskolázott, sokat meglátó ember
nek mutatkozik, ki szülőföldéről, hol még a kuruckor emlékei esillámla-
nak meg, a népéletröl, katonabeszállásolásokról, az 1807-iki budai ország
gyűlésről, a pesti életről érdekes mozzanatokat jegyez föl. Balog e naplót 
fiának írta. De ezen kívül sok naplócikke jelent meg a Hölgyfutárban, 
Színházi naptárban (1857), Napkeletben, Vas. Újságban, Mátyás király 
könyvesházában (népies gyűjtemény). Ezeket mind érdemes volna össze
gyűjtve kiadni és marconább modorban Déryné emlékiratainak párját 
kapná meg a közönség. 

Az itt következő részt természetesen az eredeti helyesírás szerint 
közlöm. 

D u g o n i c s A n d r á s 

Matheseos professor volt, nagy historicus, és magyar író és nekem is 
professorom a hetedik oskolában az Algebrára tanított, mivel én 2-ik eminensi 
calculussal jöttem Pestre a 11-ik Padba ültetett leg szélrül, és kötelességem 
lett volna ügyelni az egész padra melyben 10-en ültünk, hogy figyeljenek, 

1 Sághy Ferencz: Verseghy Ferencz' Maradvánnyal és élete. 1825. 
130—132. 1. Hibásan közli újból Halmy G y : Versegt Ferencz élete és 
munkái 1891. 64. 1. 

1 Friedrich Heinrich Himmel (1765—1814) berlini opera- és dal-
komponista. 

3 Amott a' hegynek zöld t ö v é n n . . . 
4 Aglája 214—215. 1. Ezt megelőzőleg a kassai Magyar Museum 

I. kötetének 2. negyedében (1788—89. 188—89. 1.) — kétségtelenül nem 
Verseghyre valló — ízléses és finom kísérettel Thirzis és Klóé címen 
jelent meg. 

' Császár Elemér: Horatius és Verseghy. IK. 1899. 288.1. 
6 Mint Balog Gusztáv említette, nővérénél, özv. Bakonyinénál, k i a 

Nemzeti Színház nyugd. tagja, szintén van egy csomó naplóféle az öreg 
Balogtól. Ezeket szintén jó lenne megszerezni a Múzeum számára. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXXIV. 


